
                                                                                                                 
  

ZÁPISNICA ZO ZASADNUTIA PREDSTAVENSTVA 

zo dňa 5.10.2022 – začiatok 15:00 

Bratislava Tourist Board, Primaciálne nám č. 1, Bratislava 

Miesto konania: BTB, Šafárikovo nám. + online 

 

Prezentujúci sa = prítomní: V. Grežo, P. Hochschorner, Ľ. Novacká, P. Petrovič,  

Online:  M. Volek  

Za DR BTB:   M. Farkaš 

Neprítomní=ospravedlnení: M. Debnárová, R. Ďurica, L. Štasselová 

 

Program predstavenstva:  

 

1. Otvorenie P-BTB 

2. Aktuálne témy Bratislava region tourism 

3. Plnenie uznesení 

4. Poníženie položky „ Obnova, doplnenie a budovanie turistickej infraštruktúry“ - kapitálového 

výdavku zo strany MDaV SR – rozhodnutie postupu 

5. Budovanie turistickej infraštruktúry v meste – stav projektu – ústna informácia 

6. Harmonogram prípravy – Rozpočet a plán aktivít BTB na rok 2023  

7. Rôzne 

8. Záver rokovania P-BTB  

 

Bod č. 1: Otvorenie P-BTB. 

PP-BTB privítal prítomných a ospravedlnil neúčasť p. Debnárovej a p. Ďuricu. 

 

Bod č. 2: Aktuálne témy Bratislava region tourism. 

PP-BTB ospravedlnil neúčasť p. Stana z dôvodu choroby. 

 

Bod č. 3: Plnenie uznesení. 

PP-BTB sa informoval na plnenie uznesenia č. 4/23082022 k vyčísleniu zostatku zdrojov na veľtrhy, výstavy 

a či boli v tejto veci oslovení členovia BTB. VR odpovedal, že členovia BTB boli oslovení a odpovedali len 

tri subjekty – Národný salón vín, Račiansky spolok a Enjoy Slovakia, presnú čiastku vyčísli zajtra, 

predpoklad je, že ide o sumu cca 1.000-1.500€. Po diskusii sa členovia P-BTB dohodli, že sa financie 

nepoužijú na individuálne podpory ale, že sa použijú samostatné zdroje z položky MICE na všeobecné 

promo Bratislavy na veľtrhu IBTM Barcelona. 

 

Bod č. 4: Poníženie položky „ Obnova, doplnenie a budovanie turistickej infraštruktúry“ - 

kapitálového výdavku zo strany MDaV SR – rozhodnutie postupu. 

VR informoval, že MDaV SR nám znížilo kapitálový výdavok v položke Obnova, doplnenie a budovanie 

turistickej infraštruktúry ale nešpecifikovalo, v ktorej časti zo žiadaného celku. Keďže ale ide v momentálnej 

energetickej kríze o háklivú tému, osvetlenie vybraných turistických atraktivít, historických objektov 

v centre mesta alebo dizajnového osvetlenia v rámci mesta, treba rozhodnúť, čo sa bude v rámci tejto 

položky realizovať. PP-BTB sa vyjadril, že treba osloviť Magistrát a požiadať o vyjadrenie k projektu 

a potvrdenie súčinnosti, bez toho je projekt nezrealizovateľný. A taktiež ak sa pôjde do svetelných inštalácií 

(napr.: vianočné ozdoby, prípadne iné) a nasvietenie verejného priestranstva (budov Magistrátu), tak je 

potrebné vyžiadať si vyjadrenie k zámeru a súčinnosti od  MIB-u a Magistrátu.  

Uznesenie č. 1/05102022: P-BTB poveruje VR rokovaním o realizácii osvetlenia turistických atraktivít 

v centre mesta s dotknutými subjektami a až na základe výsledku rokovania sa rozbehne realizácia projektu. 

Rokovania prebehnú až po komunálnych voľbách na jar 2023. 

Prítomní: 5 

Hlasovanie: Za: 5; Proti: 0; Zdržal sa: 0 

 

http://www.radissonblu.com/hotel-bratislava


                                                                                                                 
 

 

Bod č. 5: Budovanie turistickej infraštruktúry v meste – stav projektu – ústna informácia. 

PP-BTB prizval p. Krutého, aby informoval o stave projektu osvetlenia SPŠ na Fajnorovom nábreží.                      

P. Krutý informoval členov P-BTB, že montáž a hlavice už máme vysúťažené (dodávateľ ich už má na 

sklade) a do mesiaca by mali byť osadené stĺpy, na ktorých majú byť namontované reflektory (tie 

zabezpečuje Magistrát). Pôvodná dohoda s Magistrátom bola, že energie na osvetlenie sme im mali 

refakturovať, to sa ale dnes ráno zmenilo a Magistrát požaduje, aby náklady na energie platilo BTB. P. Krutý 

informoval, že náklady na osvetlenie by pri dnešných cenách a osvetlení 2 hodiny denne by za rok činili 

500€ a pri 10 hodinách denne by to bolo 2.500€/ročne. Aké by však boli ceny od 1.1.2023 nevie odhadnúť. 

Magistrát sa vyjadril, že z právneho hľadiska nemôže platiť za energiu za niečo čo nevlastní. VR navrhol dať 

Magistrátu hlavice do nájmu a následne s ním dohodnúť aj refakturáciu energie, resp. platenie energií priamo 

Magistrátom. V prípade, že Magistrát by nesúhlasil s takýmto riešením, tak budeme riešiť projekt ďalej 

a možným riešením je aj mať hlavice, ktoré osadíme až po doriešení otázky energií. VR navrhol prezistiť, či 

by Magistrát s týmto postupom súhlasil a zaradiť tento bod opätovne na nasledujúce predstavenstvo. 

 

Bod č. 6: Harmonogram prípravy – Rozpočet a plán aktivít BTB na rok 2023.  

PP-BTB informoval, že rokuje s riaditeľom sekcie financií Magistrátu p. Dobiášom ohľadom členského pre 

BTB a tiež o tom, aby mesto definovalo svoje priority, ktoré chce v našom rozpočte mať. Preto sa upravuje 

náš harmonogram tak, aby sa aj Magistrát stihol vyjadriť. PP-BTB informoval, že Harmonogram bude 

zaslaný na schválenie per rollam.  

 

Bod č. 7: Rôzne. 

PP-BTB požiadal o informáciu ohľadom stavu prípravy oficiálneho premenovania komory č. 4 v znení 

„Doprava, kultúra, podporné  činnosti  cestovného ruchu vzdelávacích, mediálnych a  profesijných  

organizácií“. PP-informoval, že proces zmeny názvu komory č. 4 sa na podnet komory č. 4 už začal a ukončí 

sa schvaľovaním na VZ BTB. 

 P. Kyselová informovala, že členovia BTB sú do jednotlivých komôr zaraďovaní podľa charakteru svojej 

podnikateľskej činnosti, ktoré sú špecifikované v prílohe č. 1 Stanov BTB, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

stanov. Názov upravíme v prílohe číslo 1 a následne musí byť táto príloha schválená Valným zhromaždením 

BTB. Členovia P-BTB sa dohodli, že pred Valným zhromaždením bude tento bod zaradený na rokovanie 

predstavenstva.  

 

P. Farkaš požiadal, aby finálny rozpočet a plán práce BTB na rok 2023 dostala DR BTB 7 dní pred VZ BTB. 

Predpokladaný termín VZ BTB je 20.12.2022. 

 

Bod č. 8: Záver hlasovania. 

PP-BTB ukončil stretnutie. 

 

Termín nadchádzajúceho P-BTB: v utorok 18.10.2022 o 16:00 hod., miesto: BTB + online 

 

Zapísala, N. Kyselová, BTB 

 

Predseda predstavenstva: Ing. Vladimír Grežo                                   __________________________  

 

 

Podpredseda predstavenstva: Mgr. Martin Volek, MBA, PhD         __________________________ 



Dátum 

konania 

Uznesenie 

číslo
Presné znenie uznesenia Termín plnenia Zodpovedný

Stav

k 30.9.2022

18.5.2022 4/18052022

P-BTB schvaľuje prípravu pravidiel pre

spoluprácu na podujatiach s podporou CR, ktoré

sa budú dotýkať všetkých spoluprác od roku

2023 do budúcna. T: 31.10.

31.10. P-BTB v riešení

28.6.2022 4/28062022
P-BTB požiadalo Dozornú radu o jej stanovisko 

k Etickému kódexu. 
31.10. DR BTB v riešení

23.8.2022 3/23082022

P-BTB poveruje VR oslovením MIB-u na 

odsúhlasenie čiastočného osadenia meetpointov 

a na základe odsúhlasenia MIB-om schvaľuje 

začatie čiastočného osadenia meetpointov.

31.10. VR-BTB v riešení

23.8.2022 4/23082022

P-BTB odporúča VR, aby vyčíslil zostatok zdrojov 

na veľtrhy a výstavy a tieto vyčlenil na podporu 

členov BTB pri ich účasti na veľtrhoch 

a výstavách a oslovil ich s takouto ponukou. 

30.9. VR-BTB v riešení

Uznesenia predstavenstva Bratislava Tourist Board - 2022
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Bod č. 4 

Predstavenstvo BTB dňa 05.10.2022 

Analýza stavu Kapitálových výdavkov 2022 – poskytnutie dotácie z MDVSR 

Rozpočet projektu: Rozvoj a podpora cestovného ruchu v destinácii po pandémii s ohľadom na 

meniacu sa bezpečnostnú situáciu – kapitálové výdavky 2022 

Aktivita: 
Požadovaná 
dotácia (Eur)  

Pridelená 
dotácia (Eur) 

Spolu 74 000,00 44 000,00 

  

Infraštruktúra cestovného ruchu (spolu) 74 000,00 44 000,00 

v tom podaktivita:     

 1. Obnova turistickej infraštruktúry 
    a) Obnova, doplnenie a budovanie turistickej infraštruktúry 
    b) Informačná debarierizácia na nábreží Dunaja 

60 000,00 
14 000,00 

30 000,00 
14 000,00 

 

a) Obnova, doplnenie a budovanie turistickej infraštruktúry – znížená suma na 30 000,00 eur 
 

Prosím o stanovisko P-BTB k predmetným projektom a postupu, keďže aktivita: Obnova, doplnenie 

a budovanie turistickej infraštruktúry bola znížená zo 60 000,00 eur na 30 000,00 eur.  

Aktivita pôvodne pozostávala z: 

1. umiestnenia dizajnového osvetlenia a/alebo umeleckých svetelných inštalácií v rámci mesta  
40 000,00 eur 

2. osvetlení vybraných turistických atraktivít, historických objektov v centre mesta – 
Primaciálneho nám, Hlavného nám. a pod. – 20 000,00 eur 

 

Popis aktivity v projekte BTB: 

Touto aktivitou sa BTB bude snažiť zvýšiť štandard služieb a komfort s napojením na existujúce 

projekty. V roku 2022 plánujeme v spolupráci s mestskými inštitúciami zatraktívniť verejný priestor 

umiestnením dizajnového osvetlenia a/alebo umeleckých svetelných inštalácií v rámci mesta. 

Zámerom projektu je zatraktívnenie priestoru a spríjemnenie pobytu návštevníkov aj obyvateľov 

Bratislavy. Lokality inštalácie budú na najnavštevovanejších miestach v centre mesta napr.: 

Hviezdoslavovo nám. Primaciálne nám., Reduta, Sad Janka Kráľa a pod. Projekt bude v synergii s 

prostredím v centre mesta a s drobnou infraštruktúrou. Súčasťou aktivít bude aj spolupráca s MČ na 

osvetlení vybraných turistických atraktivít, historických objektov v centre mesta – Primaciálneho 

nám, Hlavného nám. a pod. Docielenie zvýraznenia reprezentatívnosti a historickosti objektu 

pomocou svetelného efektu a vhodne navrhnutých bodových svetiel. Technické riešenie projektu 

bude realizované ako montáž a inštalácia reflektorových LED svietidiel so svetelným tokom, 

modelovaním a smerovaním svetla, farbou a teplotou svetla na základe svetelnotechnického návrhu. 

Svietidlá definované s funkčnosťou a režimom samostatného spínania. 

Finálna suma výdavkov bude závisieť od špecifikácie predmetu zákazky, technickej náročnosti 

realizácie, materiálneho vybavenia, úpravy terénu a od pripravenosti kompetentných inštitúcií. 
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Predpokladané náklady na nasvietenie vybraných atraktivít mesta a dizajnové svetelné prvky/ 

umelecké osvetlenie budú zahŕňať inštalácie samostatných, architektonicky a technicky vhodných 

reflektorových LED svietidiel so svetelným tokom a režimom samostatného spínania –  slávnostného 

osvetlenia a umelecké – dizajnové inštalácie osvetlenia. 

Predpokladané položky nákladov napr. projektová dokumentácia, svetelnotechnický návrh, zemné, 

geodetické, montážne a revízne práce, materiál, stĺpy, samotné spínače, smerovanie 

reflektorov/modelovanie , dizajnové návrhy, samotné umelecké inštalácie a pod. 

 

Odôvodnenie zníženia MDVSR: mail zo dňa 7.9.2022 

 

From: Ondrčka, Tomáš <Tomas.Ondrcka@mindop.sk>  

Sent: Wednesday, September 7, 2022 3:27 PM 

To: Ing. Mgr. Tomáš Koniar, PhD. <koniar@visitbratislava.com>; Ing. Vladimír Grežo 

<grezo@visitbratislava.com> 

Cc: Morong, František <Frantisek.Morong@mindop.sk>; Kovačičová, Lucia 

<Lucia.Kovacicova@mindop.sk> 

Subject: Iformácia o poskytnutí dotácie pre BTB - kapitálové výdavky  

Vážený predseda predstavenstva, 

Vážený pán výkonný riaditeľ,  

 

na vyžiadanie Vám dodatočne zasielame informáciu o výške poskytnutia dotácie formou kapitálového 

transferu  pre Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu aj so stručným zdôvodnením. 

 

Komisia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na hodnotenie žiadostí o poskytnutie 

dotácie podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov na 

svojom zasadnutí, ktoré sa konalo dňa 09. mája 2022, bolo prerušené a pokračovalo dňa 10. mája 

2022 prerokovala a posúdila Vašu žiadosť o poskytnutie dotácie na rok 2022 v súlade so zákonom  č. 

91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a výnosom MDVRR SR č. 

04210/2014/B710-SCR/8331-M z 10. 02. 2014, ktorým sa ustanovuje vzor žiadosti o poskytnutie 

dotácie organizáciám cestovného ruchu a náležitosti projektu. 

 

Komisia vyhodnotila Vašu žiadosť o poskytnutie dotácie ako vyhovujúcu a odporučila ministrovi 

dopravy a výstavby Slovenskej republiky schváliť dotáciu vo forme kapitálového transferu pre 

Bratislavskú organizáciu cestovného ruchu s úpravou v aktivite:  

 

- Infraštruktúra cestovného ruchu, podaktivita Obnova turistickej infraštruktúry, účel 

Obnova, doplnenie a budovanie turistickej infraštruktúry 

• Požadovaná výška dotácie:  74 000,00 EUR 
Odporúčaná výška dotácie: 44 000,00 EUR  

 

Odôvodnenie: 

- Komisia Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na hodnotenie žiadostí o 

poskytnutie dotácie podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení 

neskorších predpisov posúdila Vašu žiadosť o poskytnutie dotácie, v ktorej zhodnotila jej 

mailto:Tomas.Ondrcka@mindop.sk
mailto:koniar@visitbratislava.com
mailto:grezo@visitbratislava.com
mailto:Frantisek.Morong@mindop.sk
mailto:Lucia.Kovacicova@mindop.sk
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jednotlivé aktivity a plánované účely. V zmysle predloženého zámeru a popisu účelu: 

Obnova, doplnenie a budovanie turistickej infraštruktúry členovia komisie pozitívne 

vyhodnotili jej zámer a účel. V popise však absentovala informácia a plánovaná forma 

nájomného vzťahu medzi BTB a participujúcimi aj nečlenskými subjektmi, (majiteľmi, 

prenajímateľmi) budov nachádzajúcich sa v historickej časti hl. mesta Slovenskej 

republiky, vyžadujúc k zrealizovaniu aj projektovú prípravu a materiálno-technickú 

úpravu. Nevyhovujúco bol vnímaný aj nejasne špecifikovaný rozpočet predloženého 

účelu, jednou sumou 60 000,- EUR . Členovia komisie tak s obavou a pochybnosťami 

vyhodnotili samotnú realizáciu a naplnenie plánovaného účelu za nepostačujúce. 

 

Dovoľte aby som Vám do budúcnosti odporučil, aby ste pri plánovaní obdobne zaujímavých avšak 

časovo a hlavne administratívno-procesne náročných projektov pristupovali minimálne s dvojročnou 

prípravou a realizáciou. 

Zároveň pri špecifikácii rozpočtov jednotlivých účelov (vyšších sumách nad 15 000 eur/ pristupovali 

detailnejšie, tak aby bolo členom komisie jasná navrhovaná rozpočtovaná skladba účelu 

s prihliadnutím na udržateľnosť, účelnosť a efektívnosť alokovaných finančných prostriedkov a vplyv 

jednotlivých aktivít na rozvoj cestovného ruchu v destinácii. 

S pozdravom, 

Ing. Tomáš Ondrčka 

generálny riaditeľ| sekcia cestovného ruchu 

Director General |Department of Tourism 

 

 


